
 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Höstterminen, 2006 
Rapport nr. 333 

 

 

VÅLD I NÄRA RELATIONER 
Vad finns det för hjälp för männen som slår sina kvinnor? 

 

 

 

 

 

           Martin Carlsson 

Henrik Hanson 



Rapport nr. 333 

 

 

 Abstract 

Att det finns män som slår och kränker sina kvinnor som de lever ihop med är ett 

faktum. Denna handling känns främmande för de allra flesta i vårt samhälle. Men 

det finns män som inte vet hur de skall hantera sin ilska och frustration som de bär 

på. I situationer där de flesta av oss hade knutit handen i fickan och gått därifrån så 

väljer istället dessa män att ta till våld. Men det finns hjälp att få för dessa män. 

Det finns många olika program och projekt i Sverige som hjälper män att sluta slå 

sina kvinnor. Vi har valt ett projekt som finns i Göteborg som vi tittat lite närmare 

på för att förstå hur de arbetar och försöka se vad som kan förbättras i detta 

projekt. Till hjälp har vi tagit information från andra program och projekt runt om i 

Sverige. Det finns män som ofta hamnar utanför dessa behandlingsformer. Det är 

främst män med invandrarbakgrund och män med missbrukar problem. Denna 

problematik har vi tittat lite närmare på och försökt förstå varför det är på detta vis 

och vad man kan göra åt detta problem. Ett självklart svar på denna fråga är 

resurser, det vill säga att fanns det bara pengar så skulle man kunna komma åt 

problemen. Men vi har inte nöjt oss med detta svar utan tittat vidare på hur man 

rent konkret skulle kunna nå ut till dessa män. 
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1      Inledning 

Våld och kränkningar mot kvinnor är ett allvarligt och till stora delar dolt problem. 

Antalet brott som anmälts till polisen har ökat kraftigt1 de senaste 20 åren samtidigt 

har insatserna för att bekämpa och förebygga brottsligheten blivit mer omfattande. 

 

Då vi precis har läst momentet ”Våld i nära relationer” så har vi fått en större 

inblick i problemet och förstått vidderna av det. Under vår sao-vecka2 i Göteborg 

hade vi en kortare föreläsning om ett projekt som hette projekt ”Utväg”, där man 

belyste både den drabbade kvinnan, det drabbade barnet men även mannen som 

våldsutövare. Föreläsningen var intressant och vi båda tyckte att deras sätt att arbeta 

med männen som slår sina kvinnor verkade bra. Det finns dock män som hamnar 

mellan stolarna, och det är främst män med missbrukarproblem och män med annan 

etnisk bakgrund och patriarkalisk syn. Vi vill med detta arbete belysa dessa frågor. 

 

Vi har valt att granska projekt Utväg tillvägagångssätt och jämföra det med andra 

likartade projekt, detta för att kunna hitta nya eller andra arbetssätt för att utveckla 

projektet ännu mer då vi tycker att de har en väldigt bra idé och tanke att arbeta 

efter. 

Den huvudsakliga problematiken vi kommer att rikta in oss på är hur man skall nå 

ut till männen. Efter ett samtal med Stig Roos, som är en av projektledarna för 

Utväg i Göteborg, som också var vår föreläsare, så är det detta som är det stora 

problemet. Projektet är helt ideellt och männen måste förstå att det inte finns några 

hotfulla inslag. Här ser Stig en koppling till oss som framtida poliser på 

ingripandeverksamheten som ofta har den första kontakten med mannen. Andra 

problem som Stig lyfte fram för oss var att de inte kan ta emot män med 

missbruksproblem, och det vill han kunna göra men problemet är att de inte har 

resurserna till det, samt att det kan uppstå problem med män som har en annan 

etnisk bakgrund på grund av språksvårigheter. De här problemen kommer vi också 

                                                
1  BRÅ: s rapport 2002:08 
2 Studieintegrerad arbetsplatsorientering. 
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att titta lite närmare på och se om vi kan med hjälp av andra projekt hitta lösningar 

som skulle kunna fungera i projekt Utvägs regi.  

 

Anledningen till att vi vill skriva om detta är att vi tycker Utvägs arbetssätt är 

intressant och har en mycket bra tanke, som vi kommer förklara längre fram i 

arbetet. Då vi som skriver detta arbete kommer att arbeta i Göteborg så känner vi att 

vi med detta arbete kan lyfta fram projektet lite mer så det når ut till fler poliser och 

kommer att bli ett naturligt inslag i vår arbetsrutin. 

 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till detta val av ämne är att problematiken med män som slår sina 

kvinnor är stort och utbrett i vårt samhälle. Problemet finns inom alla 

samhällsklasser och är inte begränsat på något sätt till någon religion. 

Det finns många som har till uppgift att hjälpa utsatta kvinnor. Det är myndigheter 

som polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, men också kvinno- och 

brottsofferjourer och andra frivilliga organisationer. Allt för sällan är dock 

insatserna högt prioriterade, tillräckligt samordnade och kända för dem som behöver 

hjälp.  

Vi har valt att titta närmare på ett projekt som heter projekt Utväg som finns i bl.a. 

Göteborg. Detta projekt har gått till grunden med vad som är det verkliga problemet, 

det vill säga mannen som slår sin kvinna. Det finns många olika behandlingsformer 

för de som misshandlar sina kvinnor runt om i Sverige och vi har tittat på ett urval 

av dessa för att få en så bred kunskap om ämnet som möjligt. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att utifrån projekt Utväg arbetsmetod titta på andra 

projektformer som finns i Sverige för att på så sätt utveckla projektet ytterligare. Vi 

vill som framtida poliser ha så stor kunskap inom detta område som möjligt då vi 

kommer komma i kontakt med detta problem vid många tillfällen. Vårt huvudsyfte 

är att lyfta projektet och se både det positiva som redan finns i projektet men även 

titta på de brister som finns och komma med idéer. Vi vill jämföra med andra 
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projekt och försöka se om man kan hitta lösningar på de problem som vi och de 

inblandade ser i projektet.  

 

1.3  Frågeställningar 

 

• Svårigheten med att nå fram till mannen som slår, hur kan man förbättra detta? 

 

• Hur skall Utväg kunna ta emot män med missbruksproblem? 

 

• Hur skall Utväg kunna öka sitt mottagande av män med annan etnisk bakgrund? 

 

• Finns det lösningar på dessa frågeställningar i andra projekt i Sverige? 

 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till projekt Utväg i Göteborg. Projektet finns även i 

Skaraborg och i Älvsborgs län. Projektet riktar sig till kvinnan, barnen och mannen 

som lever i en relation där det förkommer våld. Varje del har en projektledare 

knuten till sig. Vi har fått kontakt med Stig Roos som är samordnare för den del som 

har med männen att göra och kommer därför att rikta in oss mer på männen som slår 

sina kvinnor, vilket även går att utläsa ur våra frågeställningar.  

 

Det finns en uppsjö av likartade projekt, men vi har valt att rikta in oss på Utväg för 

att begränsa arbetet. Vi kommer dock att jämföra projektet med andra för att kunna 

se skillnader och hitta nya möjligheter till att nå ut till fler män. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har varit i kontakt med personer väl insatta i projekt ”Utväg” . Dessa personer 

har vi intervjuat både över telefon och via e-post då de önskat denna intervju form. 



Rapport nr. 333 

 4 

 

Vi har även sökt information på Internet och kommit i kontakt med andra nätverk 

för män som misshandlar sina kvinnor.  

 

2  Teori 

Om man tittar på olika teorier utifrån varför mannen slår/misshandlar sin kvinna så 

har vi valt att belysa ett par stycken. Den första som vi tycker passar in är 

rutinaktivitetsteorin, Cohen och Felson3. De nämner tre olika förutsättningar för 

att ett brott skall kunna begås, som i vårt fall handlar om misshandel av kvinnan. 

Dessa tre är: 

    – Motiverad förövare (mannen) 

          – Lämpligt objekt (kvinnan) 

          – Avsaknad av kapabla väktare (i hemmet) 

För att man skall komma till rätta med problemet utifrån deras sätt att se på det så 

måste minst en av dessa tre förutsättningar försvinna. Projekt Utväg kan med sin 

behandling av mannen se till så att han inte längre är en motiverad förövare utan 

kommer till insikt med sina problem. 

 

Den andra teorin som vi valt att ta med är självkontrollteorin, Hirschi och 

Gottfredson4. Deras teori om självkontroll utgår ifrån att orsaken till brottsligheten 

ligger i individens oförmåga att kontrollera sina egna impulser, vilket leder till en 

oförmåga att överväga och vid behov avbryta handlingen som kan ha långsiktiga 

negativa konsekvenser. Mannen inser inte vad hans handlande (misshandeln i detta 

fall) kan eller kommer att ha för konsekvenser för honom och hans närstående när 

det uppdagas. Det kan ju leda till separation, vårdnadstvist, ev. fängelsevistelse eller 

liknande. I projekt Utvägs behandlingsmodell, som förklaras längre fram i arbetet, 

                                                
3 Introduktion till kriminologi av Jerzy Sarnecki s.221. 
4 Introduktion till kriminologi av Jerzy Sarnecki s.220. 
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så finns det en del där man försöker bygga upp mannens låga självkontroll så att han 

skall komma till insikt med sitt handlande och kunna styra sina impulser. 

 

Feministisk och maskulintetskriminologi5 som bl.a. Connell och Messerschmidt 

har skrivit om är ytterligare en förklaring som kan användas inom detta område. Där 

man ställer sig frågan varför så stor del av männens våld riktar sig mot kvinnor. Här 

uttrycker man sig i att mycket av det våld som mannen riktar mot kvinnan finns i 

ojämnlikheten mellan män och kvinnor i det mansdominerade samhället. En viktig 

faktor är mannens strävan efter makt och kontroll över kvinnor, barn och andra män 

s.k. hegemonisk makt. En kontroll som är svår att upprätthålla utan våld.  

 

Vi har även valt att ta med normaliseringsprocessen6. Den visar på att misshandeln 

som förekommer i ett förhållande inte är något som kommer plötsligt utan är mer 

smygande så att kvinnan blir van vid det. Just det att kvinnan vänjer sig vid 

misshandeln i förhållandet är det som symboliserar normaliseringsprocessen, 

misshandeln blir ett naturligt inslag i kvinnas liv. Ofta innebär den att kvinnans 

livsutrymme krymper i takt med att manens våld ökar. Mannen kan manipulera 

kvinnan så att hon tar på sig skulden för att han har slagit henne och att han på så 

sätt håller våldet utanför sig själv7. 

 

Mari-Anne Tobiasson är projektledare för kriminalvårdens program IDAP8, som 

används i projekt Utväg på den delen som har med männen att göra, IDAP kommer 

att förklaras längre fram i arbetet. Mari-Anne säger9i en intervju att hon hamnade 

precis rätt när hon kom i kontakt med detta program. Hon berättar vidare att teorin 

runt IDAP bygger på social inlärningsteori10. Detta är en teori som går ut på 

beteendeförändringar sker på grund av både yttre och inre faktorer. Bandura, som 
                                                
5 Introduktion till kriminologi , s 438. 
6 Utarbetad av forskaren Eva Lundgren. 
7 Projekt Utvägs verksamhetsrapport 2005 s.16. 
8 Intergrated Domestic Abuse Programme 
9 www.kvv.se/IDAP 
10 Bandura, 1977, ”Social Learning Theory”. 
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har skrivit om denna teori, förnekar inte förekomsten av inre drivkrafter men anser 

att hur dessa drifter tar sig uttryck är beroende av den miljön vi befinner oss i. 

 

3 Förklaring av projekt Utväg11 

 
 

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem i vårt samhälle. Ett projekt som kallas 

Utväg startade 1996 i Skaraborg och detta projekt vänder sig både till den 

våldutsatte kvinnan men även till mannen som utövade våldet mot kvinnan. 

Göteborgs stad fattade intresse för detta projekt och startade upp detta projekt på 

prov i Göteborg år 2002. Under denna ”försöksperiod” som fortfarande pågår så har 

tre områden i Göteborg valts ut, och dessa är Hisingen, Majorna och Linnèstaden. 

Anledningen till att det bara blev dessa områden i Göteborg är att man ansåg att 

dessa polisområden hade en god beredskap och kunnande och kunde hantera detta 

projekt. 

Utväg är ett program som riktar in sig både på brottsoffret samt förövaren men även 

barnen som ofta finns med och bevittnat händelser där våld förekommit. 

Projektet riktar alltså in sig på alla aktörer i ett våldsamt förhållande.  

Vi har dock valt att rikta in oss på den delen av projektet som riktar sig till männen 

och deras väg ur ett våldsamt och destruktivt beteende. 

 

Projektet är uppbyggt enligt följande modell. 

   

                                                
11  Fakta är från projekt Utvägs verksamhetsrapport 2005. 
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Projektet leds av en styrgrupp med representanter från de myndigheter som ingår i 

projektet. Dessa är Göteborgs stad. Kriminalvården, Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten samt från Hälso- och sjukvården. Styrgruppens uppgift är att 

se till att skapa förutsättningar så att projektet genomförs på det sätt som är bestämt. 

Knutet till styrgruppen finns också en referensgrupp som skall fungera som 

”bollplank”. I denna referensgrupp så ingår det intressenter från de olika 

myndigheterna, Länsstyrelsens kvinnofridsgrupp, kvinnojourer, brottsofferjour, 

Kriscentrum för kvinnor, Kriscentrum för män, familjerådgivningen inom Kris och 

Jour, Familjerättsbyrån, BRIS (Barnens rätt i samhället), Tryggare och Mänskligare 

Göteborg, Bojen, Stödcentrum Unga brottsoffer, Gyllingen med flera. En gång per 

år träffas referensgruppen. Tanken med denna referensgrupp är att de skall bidra 

med kunskap, erfarenhet och idéer för att utveckla projektet. 

 

Projektledarens roll är att vara informatör och ge förslag till problemlösningar. Det 

är projektledaren som tar den första kontakten med kvinnorna utifrån de 

polisanmälningar som gjorts. Projektledaren deltar även ibland i mötet med män, 

men då bara vid speciella tillfällen som när männen ska godkänna barnets 

deltagande i barnverksamheten. Den externa arbetsgruppen består av 

representanter från de fem myndigheter som ingår i projektet. Denna grupp träffas 

två gånger per år. Syftet med träffarna är att stämma av det pågående arbetet på 

verksamhetsnivå samt diskutera utvecklingsidéer innan de förankras i styrgruppen. 

 

Samordnarnas roll är att förbereda och genomföra det operativa arbetet. Arbetet 

handlar i de första stegen framförallt om den enskildes behov av hjälp med 

myndighetssamordning. Samordnaren har även till uppgift att ha enskilda 

stödsamtal med klienten för att motivera denna.  

 

Mansprogrammen leds av Kriminalvårdens egna certifierade gruppledare. 

Gruppledarnas huvuduppgift är att leda gruppsamtalen som hålls en gång per vecka. 

Gruppledarna är utbildade enligt IDAP som vi kommer att förklara mer djupgående 

senare. Kriminalvården har en internutbildning för dessa gruppledare som har till 

uppgift att arbeta med de våldsamma männen.  
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Samtliga personer som arbetar inom Utväg Göteborg har beteendevetenskaplig 

högskoleutbildning; socionomer med magisterkompetens, sociologi- och 

socionomutbildning, psykolog- och psykoterapiutbildning samt pedagog med 

vidareutbildning inom kognitiv terapi. Personalgruppen har en samlad mångårig 

yrkeserfarenhet från socialtjänstens barn och familjearbete, barn och 

ungdomspsykiatrin samt statlig kommunal institutionsvård. 

 

 

Arbetsgången i projektet ser ut på detta sätt: 

 

1) Manssamordnaden inhämtar varje vecka information hos polisen om aktuella 

anmälningar som kvinnor gjort vad gäller mäns våld och hot mot den egna 

personen. Denna information lämnas sedan över till projektledaren. 

 

2) Kvinnan kontaktas så snart det är möjligt. 

 

3) Kvinnan erbjuds samtal med projektledaren och kvinnosamordnaren, för en 

riskbedömning och för att se om kvinnan är i behov av ytterligare hjälp. Kvinnan får 

också information om projektet och dess möjligheter. 

 

4) Många kvinnor fortsätter med enskilda samtal med kvinnosamordnaren, främst för 

att få samordningsstöd i kontakterna med andra myndigheter. I dessa enskilda 

samtal så försöker även samordnaren få kvinnan motiverad för senare gruppsamtal. 

 

5) Kvinnan deltar i gruppsamtal med andra utsatta kvinnor, dessa leds av 

gruppledarna. 

 

 

6) Så snart som möjligt så kontaktar manssamordnaren mannen. Samordnaren tar 

kontakt med männen genom telefonsamtal alternativt skickar brev till dessa. 

Männen som kontaktas behöver alltså inte vara dömda utan samordnaren tar kontakt 

då han fått en anmälan i sin hand.  
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De män som tackar ja kommer till introduktionssamtal med manssamordnaren . De 

första samtalen utgår från mannens berättelse och en bedömning sker vad gäller 

självinsikt och eventuell förmåga till empati med den utsatta kvinnan och eventuellt 

barnet/barnen. Mannen informeras också om Utväg och dess arbetssätt. Mannen 

informeras också om hur Utväg ser på våldet som en makt- och kontrollhandling. 

Dessa enskilda kontakter med männen är främst till för att männen skall komma till 

insikt om det egna ansvaret för våldet samt för att stärka motivationen inför 

gruppsamtalen. De mer djupgående samtalen är tänkt att komma längre fram då 

männen har gruppsamtal med särskilt utbildade gruppledare.  

 

Samordnaren för män kontaktar även män i häktet, under tiden för anhållan eller så 

snart mannen är hörd av polisen. Samordnaren har kontakt med åklagaren för att 

eventuella hinder inte skall föreligga.  

Det förekommer även emellanåt att män själva tar kontakt för att få hjälp, men 

dessa fall är ganska ovanliga. 

 

Att Utväg är ett projekt och pågår under en försöksperiod, som nämns tidigare i 

arbetet, är ett problem. För när något är ett projekt så kan det mer eller mindre 

läggas ner vilken dag som helst, vilket i sin tur kan leda till att man inte får de 

önskade resurserna man vill ha. Vi vill att Utväg skall bli en självklar del av de 

berörda myndigheters verksamhet som man arbetar med12. Blir man detta så tror vi 

att det blir lättar att utveckla projektet till något stadigvarande. Exempelvis kan det 

bli lättare att göra en gemensam verksamhetsplan med hälso- o sjukvården 

 

 

3.1 Förklaring av IDAP - Programmet13 

 
IDAP-programmet är framtaget i Storbritannien av en grupp som heter Home 

Office. Programmet använder sig av kognitiv beteendemetod som bygger på social 

                                                
12 Problem med att vara projekt går att läsa om i SOU 2 004:121. 
13 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3623.aspx?mode 2006-11-18 
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inlärningsteori14. Mari-Anne Tobiasson som arbetar inom kriminalvården var den 

som tog programmet till Sverige. År 2003 så var manualerna klara och arbetet med 

IDAP-programmet kunde starta upp.  

 Mannen och kvinnorna behandlas aldrig tillsammans och det är Kriminalvården 

som arbetar med männen. Kriminalvården använder sig av ett behandlingsprogram 

som heter IDAP. Detta program riktar in sig på det kontrollerande beteendet och 

inte bara det fysiska våldet.  

 

Programmet IDAP pågår i 27 veckor och inleds med en brottsanalys som kallas 

SARA, som är en checklista för riskbedömning av framtida partnervåld. Under 

dessa 27 veckor så går gruppen igenom en mängd ämnen som Icke hotfullt 

beteende, Sexuell respekt, Icke våld, Ärlighet och ansvarstagande, Partnerskap, 

Respekt, Stöd och tillit, Ansvarsfullt föräldraskap samt Förhandling och rättvisa. 

 

Efter dessa 27 veckor följs grupprogrammet upp enskilt med varje man. Parallellt 

med detta arbete så har även den misshandlade kvinnan en egen stödkontakt. Syftet 

med denna kontakt för kvinna är att öka säkerheten för henne samt att ge 

programmet vetskap om våldet fortsätter i någon form.  

 

I detta program så är det meningen att männen skall lära sig att känna igen tecken på 

ilska och motverka impulsen till våld genom att tänka på ett annat sätt. Mannen ska 

även lära sig att hantera känslan av svartsjuka. Här följer punkter på andra saker 

som männen skall lära sig: 

 

 

 

• Erkänna kvinnors rädsla 

• Att stå på sig och ta emot kritik 

• Att erkänna kvinnors ilska 

• Att vara uppmärksam på reaktioner utan ord och lyssna aktivt 

• Att kommunicera tankar och känslor 

• Att släppa taget i relationer 

                                                
14 Bandura, 1977, ”Social Leaning Theory”. 
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• Konflikthantering. 

 

Programmet tar upp strategier för männen att bryta sitt kontrollerande beteende. 

 

 

3.2 Intervju med ”John” som genomgått IDAP-programmet15 
 

”John” är 32 år och är intagen på Skogomeanstalten som ligger på Hisingen i Göteborg. 

Anledningen till att John inte är ute i friheten är att han misshandlat sin förra flickvän som 

han har två barn tillsammans med. Misshandeln pågick under lång tid och ”John” fick 

fängelsedomen 4 år.  

Inne på Skogomeanstalten så kom ”John” i kontakt med kriminalvårdens 

behandlingsprogram som grundar sig i det kanadensiska programmet IDAP som vi 

förklarat tidigare. Han känner att hans sätt att kontrollera sin ilska har blivit bättre och hans 

syn på kvinnor har förändrats. 

 

– Jag litade inte på kvinnor. Jag tyckte de gjorde fel hela tiden. Kvinnor skulle ta hand om 

barnen, laga mat och göra som mannen sa, säger ”John”. 

Hur ser han på sin misshandel idag, två och ett halvt år senare? 

Han tycker att kriminalvårdens behandlingsprogram har hjälp honom mycket. 

Förut tänkte han: 

– Jag visste inte vad jag skulle göra. Allting slutade här säger han och håller upp två knutna 

nävar. Jag var så spänd och arg. Enda lösningen var att slå. 

Lösningen på vad? 

– Att få henne lugn å tyst. Hon känner mig, hon ser på min kropp när jag blir arg. Då blir 

hon rädd och säger ingenting.  

 

Anledningen till att ”John” tog till våld vet han inte. Han berättar bland annat att hans bror 

är en lugn och fin man och att han frågat sin mamma varför just han blivit våldsam i 

familjen, utan att han kunnat få något svar. 

                                                
15 Intervju ur Aftonbladet 2006-10-08, namnet John är inte hans riktiga namn. 
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En del av kriminalvårdens behandling att männen får se en filmsekvens. Filmsekvensen är 

en helt vardaglig situation övergår till en hotfull situation där mannen är hotfull mot 

kvinnan. 

Denna film satte djupa spår i ”John”. Han kände sig som en idiot och blev mycket ledsen. 

Han kallar tiden i fängelset för ”medicin” och säger att han blivit en bättre person som lärt 

sig respektera andras känslor.  

Är du rädd för att du ska misshandla någon igen? 

– Nej det går inte. Jag har fått min chans att bli bättre. Allting beror på mig. Ingenting är 

värre än att krossa någons hjärta. 

 

John tror och hoppas på att han aldrig kommer att misshandla någon igen, och detta kan 

han tacka IDAP programmet för som han genomgått i fängelset. 

 

Det är ännu för tidigt för kriminalvården att se om behandlingen gett resultat i Sverige.  

”John” utvisades till sitt hemland efter avtjänat fängelsestraff. Han får inte komma tillbaka 

till Sverige förrän våren 2009. 

”John” heter egentligen något annat. 

 

 

3.3 Förklaring av Sara modellen 
 

Sara-modellen16 är enkelt utryckt en checklista som kan användas för att bedöma risken om 

mannen kommer att återfalla i brott i framtiden. Tidigare kriminalitet, drogmissbruk och 

psykiska besvär är några av de områden som beaktas när riskbedömningen görs.  

Man bedömer bland annat följande punkter: 

 

• Förekomst av fysiskt och/eller sexuellt våld 

• Hot om och/eller avsikt att utöva våld 

• Överträdelse av besöksförbud 

• Attityd som ursäktar partnervåldet 

• Annan kriminalitet 

                                                
16 Brottsanalys framtagen vid Simon Fraser University av professorerna Randall Kropp, Steven Hart samt 
Henrik Belfrage. 
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• Problem på arbetsmarknaden 

• Problem i tidigare relationer 

• Missbruk av alkohol eller andra droger 

• Psykisk störning 

 

 

Denna modell visar alltså risken för återfall. Det finns tre grader, låg, mellan eller hög risk. 

Visar det sig att risken är hög så finns det en hel del skyddsåtgärder att erbjuda kvinnan. 

Utfärda besöksförbud, ge henne trygghetslarm är några åtgärder som kan erbjudas kvinnan. 

Sara-modellen har sitt ursprung i Kanada och har sen några år tillbaka även använts här i 

Sverige.  

 

4 Kritisk granskning av resultatet 

För att kunna komma fram till lösningar på våra frågeställningar så har vi valt att 

försöka komma i kontakt med andra aktörer som arbetar inom samma område för att 

se hur de arbetar. Utifrån de svar vi lyckats få fram så känns det som om vi har hittat 

rätt. De olika aktörerna som vi pratat med har ju även varit från olika delar av 

Sverige. Det som vi känt som vi inte riktigt nåt fram är att få till en riktig intervju 

med Stig Roos som är manssamordnare på projekt Utväg i Göteborg, men vi 

skickade en intervju på mail till honom enligt hans önskemål för 5veckor sedan och 

fortfarande inte fått svar. 

 

 

4.1 Resultatsammanfattning 

De fakta som vi har kommit fram till vad det gäller projekt Utväg efter att ha läst 

deras verksamhetsrapport för 2005 är att de alldeles tydligt är på rätt väg för att 

kunna vidareutveckla sin verksamhet. Men den stora problematiken att först och 

främst nå ut till männen är ett genomgående problem för de flesta som arbetar med 

den här formen som Utväg. Detta har vi kommit fram till efter att ha varit i kontakt 
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med rad olika aktörer, exempelvis: ”Män i fokus”17 i Halland, ”Kriscentrum för män 

i Malmö”18, socialtjänsten i Kungsbacka19 och ”Länkarna, Johanneshov”20.  

Skillnaden mellan några av de här grupperna är att de har ett samarbete med 

frivården om att man kan bli dömd till vård hos dem. Men likväl kvarstår problemet 

med att nå ut till dem som inte har blivit dömda.  

Då många män som är i den här situationen använder sig av ett psykiskt försvar21 

exempelvis i form av att lägga ansvar på det som hänt på en annan person så är detta 

en mycket viktig barriär som behöver brytas. Men att då sätta press på mannen 

tenderar till att stärka hans försvarsställning och avslappning tenderar att skapa 

förvirring. Därför är det av stor vikt att den första kontakten som tas med mannen 

och den eventuellt framtida behandlingen sker i en trygg, fokuserad, följsam, 

välvillig, icke hotfull atmosfär för att få mannen medveten om det inträffade och 

vad som behöver göras åt det. Det är väldigt viktigt med ett klart avståndstagande 

från våldet och att man möter männen både som förövare och patienter. 

 

Ett exempel på hur man kan nå ut till männen med vilka man är och vad man arbetar 

med kan vara att använda sig av media och på så sätt profilera sig. På ”Kriscentrum 

för män” i Malmö så gjorde man så här och det fick en mycket bra 

genomslagskraft22. De tryckte upp 35 000 foldrar i fickformat och broschyrer. Dessa 

sattes upp och delades ut till sjukhus, psykologer, socialkontor, 

frivilligorganisationer, apotek, i media, i tidningar m.m. De har även ett samarbete 

med polisens familjevåldsenhet i Malmö och försökt få ut så foldern finns i alla 

polisbilar. Att ha samarbete med polisens familjevåldsenhet upplever de som 

mycket positivt då det sätter extra fokus på problemet. De har sett män som kommit 

till dem med foldern i fickan och visat den för dem och då har de kunnat se att den 

legat länge i mannens ficka men att då har budskapet nått ut. De har nu tryckt upp 

                                                
17 Anders Bergström, grundare av ”Män i fokus” i Halland. 
18 Samtal med Ove Sjölander som arbetar på ”Kriscentrum för män i Malmö”. 
19 Lisa Bergström, socialarbetar i Kungsbacka. 
20 Lars Naumburg, framtagare av verktysgajden, som används i Norrtälje kommun och Botkyrka kommun. 
21 Sagt i intervju med Anders Bergström på ”Män i fokus”. 
22 Sagt av Ove Sjölander i telefonintervju.  
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30 000 nya foldrar. På så sätt har de kommit i mycket större kontakt med män som 

själva har sökt upp dem för att komma till rätta med sitt problem.  

Utväg har ett samarbete med många frivilligorganisationer, exempelvis 

kvinnojourer, Räddningsmissionen, Svenska kyrkan, BRIS, Brottsofferjouren m.fl. 

Vi vet att det finns något liknade för Utväg på vissa polisstationer i Göteborg och att 

det delas ut i den mån polismännen kommer ihåg det. 

 

 

Det vi har kommit fram till vad det gäller att kunna ta emot män med 

missbrukarproblem är att det ställs väldigt olika krav från aktör till aktör. I stort sett 

alla har det som krav att man är nykter när man kommer till deras sessioner. Hos 

exempelvis ”Män i fokus” i Halland så säger man så här: NYKTER 

VÄLKOMMEN, PÅVERKAD = STOPP, de har krav på att man är nykter och 

drogfri vid deras träffar, övrig tid har de inga direkta synpunkter om det inte är så att 

dess konsekvenser påverkar deras träffar. Det är deras subjektiva bedömning som 

avgör. Det är mannens eget ansvar. Är det så att man är påverkad av något och har 

blivit dömd till vård hos dem så tar de upp en diskussion med frivården om hur man 

skall gå vidare. Vid exempelvis ”Fredman”23 i Malmö så gjorde man ett alkoholtest 

med alkometer innan man gick in på sessionen för att kontrollera nykterheten hos 

männen. Hos ”Kriscentrum för män” som det är idag så är det en öppen mottagning 

och man ställer också krav på att man skall vara nykter och drogfri när man går hos 

dem, men då det inte är lika regelbundna träffar där så ser de inga problem med att 

man går på en missbrukarbehandling samtidigt. 

 

Att kunna ta emot män med framför allt annan etnisk bakgrund är stort problem då 

många av aktörerna som arbetar med detta ställer som krav att man skall klara av 

det svenska språket utan hjälp av tolk. Detta krav har exempelvis ”Män i fokus” i 

Halland. Men hos ”Kriscentrum för män” i Malmö så har man en jättebra lösning på 

                                                
23 Nedlagt projekt, och numera Kriscentrum för män. 
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att komma tillrätta med detta problem som exempelvis skulle vara mycket bra för 

projekt Utväg att ta del av, det går till på följande sätt: De har ett avtal med alla 

stadsdelsförvaltningar i Malmö. Så när de arbetar med en man som har ett behov av 

tolktjänster så köper man in det. Men det faktureras inte på ”Kriscentrum för män” 

utan går direkt från den kommunala mottagningen för tolktjänster till den 

stadsdelsförvaltning som den behandlade mannen tillhör. Detta görs utan att 

mannens namn nämns utan bara vilken stadsdelsförvaltning som han tillhör. Avtalet 

är sådant att man har den tilltron till varandra att man fakturerar de timmar som man 

använt sig av och har den tilltron till varandra och det fungerar väldigt bra, och på så 

sätt blir det ju ingen kostnad för tolken för ”Kriscentrum för män”.
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5  Diskussion 

Att inte kunna ta emot grupper som missbrukare som slår sina kvinnor och män med 

annan etnisk bakgrund är ju som alla förstår ett jätteproblem. Man kan uttrycka sig 

som Martin Grann24 gjorde väldigt klart i telefon till oss. ”Att inte nå ut och kunna 

ta emot de män som har ett missbrukarproblem samtidigt som de misshandlar sina 

kvinnor är ett stort problem. Den här gruppen är den svåraste att nå ut till 

överhuvudtaget samt den gruppen som har störst återfall vid sådana här brott. Det 

innebär ju att det krasst uttryckt blir en ”lyxgrupp” kvar som kan genomgå 

programmet”. Det som Martin Grann här uttrycker är samma problematik som vi 

som skriver arbetet har uppfattat det utifrån Utväg Göteborgs möjligheter att ta emot 

alla grupper 

 

Män som slår sina kvinnor är ett problem som ofta eller nästan alltid hålls inom den 

relation det förekommer i. Det är ytterst få utanför familjen som vet om vad som 

förekommer bakom hemmets stängda dörrar. En kvinna blir i genomsnitt 

misshandlad 34 gånger25 innan hon kan eller vågar anmäla mannen som slår. En 

anledning till att det dröjer så lång tid innan det leder till en polisanmälan är att det 

kan ha blivit ett accepterat inslag i kvinnans vardag. Detta kan tyda på att kvinnan 

tar på sig en del av skulden till att mannen slår henne vilket är ett tydligt tecken på 

att normaliseringsprocessen har inträtt. Även för mannen kan det vara svårt att 

förstå att misshandeln som han utför är något onormalt. För varje enskilt tillfälle 

som mannen misshandlat sin kvinna så har han varit en motiverad gärningsman och 

kvinnan ett lämpligt offer. Att misshandeln dessutom ofta sker inom hemmets 

skyddande väggar gör att rutinaktivitetsteorin är tillämplig när man arbetar med att 

hjälpa män som slår. Då det kommer in en polisanmälan mot mannen så är detta ofta 

en väckarklocka för honom att inse vad han har gjort. Enligt Stig Roos på projekt 

Utväg så är det först här männen blir medvetna om vad de gjort och blir i och med 

det mer mottagliga för den hjälp som erbjuds dem. Av de män som projekt utväg 

kontaktar så är det bara två av tio som trots detta väljer att gå med i projektet. De 

                                                
24 Chef för våldsprevention vid Karolinska institutet. 
25 Fakta från föreläsning med Stig Roos vecka 42 
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resterande åtta av tio skjuter problemet framför sig och inser inte sitt problem. 

Projekt Utväg har inte i dagsläget resurser att följa upp dessa män i den utsträckning 

som de vill. Den slutsats som vi kommit fram till är att projekt Utväg inte längre ska 

vara ett projekt utan bli ett program som blir en permanent samarbetspartner där 

man får utökade resurser för att kunna följa upp dessa män fler gånger. 

 

Utifrån våra övriga frågeställningar med att kunna ta emot män med annan etnisk 

bakgrund och män med missbrukarproblem så är våra slutsatser, efter vår 

undersökning, att det går att lösa problemen. Problemet med att inte kunna ta emot 

männen med annan etnisk bakgrund är enligt projekt Utväg att de inte har den 

resursen inom projektet som krävs för att kunna göra detta. Det här ju givetvis ett 

stort problem som man bör komma till bukt med. Enligt projekt Utvägs 

verksamhetsplan så är ju ändå 1/3 av de män som de arbetar med av annan etnisk 

bakgrund. Men dessa män klarar av att genomgå behandlingen på det svenska 

språket, alltså är det stora problemet, efter vår undersökning, att man inte har ett 

utarbetat samarbete med exempelvis den lokala tolkjouren. Som vi har tolkat det så 

är mycket av den problematiken som finns i projektet en resursbrist, men då gäller 

det att hitta alternativa lösningar vilket man också kollar på i sin framtidsplanering 

som också nämns i verksamhetsplanen. 

Martin Grann, som vi tidigare nämnt i arbetet, nämner att problemet med att inte 

kunna ta emot män med missbrukarproblem är ett jätteproblem då de är den grupp 

med absolut störst återfallsrisk. Vi är helt överrens med Martin om att detta är ett 

jätteproblem. Problematiken för projekt Utväg att hantera dessa män är detsamma 

som med män med annan etnisk bakgrund, alltså en resursbrist. Men här har man en 

tanke som det nämns om i verksamhetsplanen att hitta en gemensam strategi med 

hälso- o sjukvården för att kunna lösa det här problemet. Men innan man har 

kommit till bukt med dessa problem så är det också som Martin Grann tidigare 

nämnt att man når ut till en ”lyxgrupp”, givetvis sagt med en insikt om vilka män 

som blir hjälpta.  
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5.1      Slutsatser och förslag 

De slutsatser som vi kommit fram till utifrån våra frågeställningar om projekt Utväg 

med den här rapporten är att det finns möjligheter till att lösa de problem som de har 

haft med att nå ut till män och att kunna ta emot män med missbrukarproblem och 

annan etnisk bakgrund.  

 

För att börja med hur man skall kunna nå ut till fler män så tror vi mycket på att öka 

sin profilering om att man finns, exempelvis på samma sätt som nämns tidigare i 

arbetet om ”Kriscentrum för män” i Malmö. Att öka detta leder till ringar på vattnet 

och som vi tror så kommer man komma i mycket större kontakt med män som inte 

är föremål i någon anmälan men har insett sin egen problematik. Och kanske att det 

blir så att man då når män som inte har kommit till stadiet där de utövat våld mot 

kvinnan men kanske känner att man varit nära och behöver hjälp med det. Har man 

kommit dit att dessa män kommer till Utväg så har man kommit väldigt långt på 

vägen.  

Att kunna ta emot män med missbrukarproblem och som misshandlar sina kvinnor 

har vi förstått är väldigt svårt. Här behöver man genomföra ett samarbetsprogram 

med hälso- och sjukvården om hur man skall lösa detta. Ett problem som vi ser här 

är att Utväg är ett projekt under en försöksperiod. Det kan leda till att det möts med 

svårigheter från sjukvården att försöka göra någon gemensam plan. Här anser vi att 

projekt Utväg skall arbeta på att försöka bli en självklar del de berörda 

myndigheters verksamhet som de kommer i kontakt med. Blir man då en ordinarie 

del av sjukvårdens missbrukarbehandlingar så tror vi att det blir mycket enklare att 

göra en gemensam verksamhetsplan för att kunna arbeta även mot de män som har 

både ett missbrukarproblem och som misshandlar sina kvinnor. 

Den tredje frågeställningen vi hade var hur man skall kunna ta emot män med annan 

etnisk bakgrund och som inte klarar det svenska språket så att man skulle kunna 

genomgå Utvägs behandlingsprogram utan tolk. Den lösning som vi ser på det här 

problemet har vi hittat hos ”Kriscentrum för män” i Malmö. Den går ut på att 

projektet har ett samarbetsavtal med alla stadsdelsförvaltningar som man arbetar 
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med. Kommer man då i kontakt med en man som har behov av tolk så använder 

man sig av den kommunala mottagningen för tolktjänster och köper de timmar som 

behövs för den aktuella mannen. Det man nu gör är att mottagningen för tolktjänster 

inte fakturerar Utväg utan fakturerar den stadsdelsförvaltning som den aktuella 

mannen tillhör. Detta görs utan att mannens namn nämns och att man då har den 

tilltron till varandra. På så sätt undgår Utväg denna kostnad. 

Ett annat förslag som vi vill lägga fram och som vi vet att det finns önskemål om 

hos polisen i Göteborg är att det skall bildas en speciell familjevåldsenhet. Där 

skulle Utväg kunna bli en självklar samarbetspartner och på så sätt nå ut till mycket 

mer män. 
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